Oostenrijk
Oostenrijk kent een lange wijnbouwgeschiedenis met de nodige ups en downs. In de
Middeleeuwen vond in een groot gedeelte van het land wijnbouw plaats en in 1860 was
Oostenrijk het eerste land ter wereld met een wijnbouwschool. In 1985 werd Oostenrijk
getroffen door het "antivries" schandaal. Een aantal wijnboeren en handelaren had
ethyleenglycol toegevoegd aan hen inferieure wijn om deze wat stevigheid te geven. Als
gevolg hiervan kwam er een strenge wijnwet en waren de meeste wijnboeren er van
doordrongen dat focus op kwaliteit de enige mogelijkheid was om weer serieus genomen te
worden in de wijnwereld. En dat is gelukt!
Na de moeilijke jaren staan Oostenrijkse wijnen momenteel volop in de belangstelling. De
beroemde wijnschrijver Hubrecht Duijker noemt Oostenrijk het "Opwindendste wijnland van
Europa". Oostenrijkse wijn is ook in steeds meer goede restaurants op de kaart te vinden.
De wijnbouw vindt plaats in het oosten van het land en is verdeeld over vier regio's:

Niederösterreich
met de gebieden
Wachau en
Kamptal;
Burgenland;
Steiermark en
Wenen.
De Oostenrijkse druif bij uitstek is de

Grüner Veltliner.
Verder worden er ook mooie

wijnen gemaakt en rode wijn van de

Welsch Rieslings

Zweigelt,

en

Blaufränkisch

St. Laurant.
Rond de

Neusiedlersee
worden dessertwijnen gemaakt van druiven met edele rotting.

De etikettering in Oostenrijk
De etikettering in Oostenrijk lijkt op die in Duitsland, al zijn er wel verschillen. De
belangrijkste informatie is de naam van de druivensoort. Verder vermeldt het etiket het
kwaliteitsniveau van de wijn, dat afhangt van het suikergehalte van de druiven. In oplopende
lijn onderscheidt men om te beginnen Tafelwein, Landwein, Qualitätswein en Kabinett. De
lijn gaat verder met de tweede groep van Prädikantweine: Spätlese, Auslese, Eiswein,
Beerenauslese, Ausbruch en Trockenbeerenauslese. Anders dan Duitsland is Kanbinett hier
dus geen Prädikatswein. Het belang dat aan predikaten gehecht wordt is overigens veel
minder groot dan in Duitsland. Alleen bij edelzoete wijnen zoals Ausbruch (een lokale
specialiteit uit Rust in het Burgenland), Beerenauslese en Trockenbeerenauslese staan ze
prominent op het etiket. De Wachau heeft een eigen type-indeling, oplopend van de
lichtvoetige Steinfeder, via de Federweisser tot de krachtige Smaragd. Een woord dat je op
Oostenrijkse etiketten vrij regelmatig tegenkomt is Ried. Dat betekent zo veel als 'individuele
wijngaard'.
Wijnen uit Oostenrijk

